Instrukcja obsługi do termosu BWT
MATERIAŁ:
Wnętrzne termosu BWT wykonane jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej o podwójnych ściankach. Zewnętrzna
powierzchnia wykonana jest z materiału Soft-Touch, który sprawia, że powierzchnia jest miła w dotyku, a termos
wygodnie trzyma się w ręku. Produkt nie zawiera BPA, jest bezpieczny dla żywności i bez smaku.
STOSOWANIE:
- Do napojów gorących, zimnych lub niegazowanych.
UWAGA: Termos BWT należy napełniać wyłącznie napojami niegazowanymi.
- Termos BWT można przechowywać w lodówce do chłodzenia napojów.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
- Termos BWT zawsze przechowuj w pozycji pionowej.
- Nie wkładaj termosu BWT do kuchenki mikrofalowej ani do zamrażarki!
- Nie wkładaj do termosu suchego lodu!
- Nie stawiaj termosu BWT na gorących powierzchniach.
- Zalecamy ręczne czyszczenie termosu BWT!
- Nakrętka nie można być myta w zmywarce!
- Nie wlewaj do termosu płynów o temperaturze powyżej 100° C!
UŻYCIE:
- Przed pierwszym użyciem: dokładnie opłykać termos BWT ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego
płynu do naczyń.
- Aby zwiększyć efektywność termosu BWT w przypadku chęci wlania gorących napojów, zalecamy przepłukanie
wnętrza termosu wrzątkiem, wylania i napełnienia docelowym płynem.
- Aby zwiększyć efektywność termosu BWT w przypadku chęci wlania zimnego napojów, zalecamy na kilka godzin
przed użyciem włożenie termosu BWT do lodówki, a następnie zalanie zimnym płynem. Termosu nie wolno wkładać do zamrażarki.
- Termos zawsze napełniać max. 2-3 cm poniżej krawędzi.
- Napojów nie należy przechowywać w termosie BWT dłużej niż 24 godziny.
- Zawsze przechowuj pusty termos BWT z otwartą pokrywką.
CZYSZCZENIE:
- Pokrywka nie może być myta w zmywarce. Czyścić ręcznie ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń.
- Pasek na rękę: nie jest odpinany. Wyczyść go razem z nasadką ręcznie ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń.
- Termos BWT:
► Czyszczenie ręczne: zalecamy ręczne czyszczenie termosu, aby przedłużyć korzystanie z produktu. Termos
należy wypłukać ciepłą wodą przed pierwszym i po każdym użyciu. Następnie dokładnie spłucz czystą
wodą.
► Zmywarka: termosu BWT nie można myć w zmywarce! Zamiast tego miękką w dotyku powierzchnię można

wyczyścić wilgotną szmatką.

- Ogólne: do czyszczenia NIE używaj ostrych przedmiotów ani środków do szorowania.
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